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นายแพทยก์ฤชรตัน์ หิรณัยศิริ 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั เอม็ทเีอส โกลด ์จ ากดั 

กฤษฎา ล า่ซ า 
รองประธานกรรมการ 
บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 

กฤษณพร เสริมพานิช 
อดตีอธบิดกีรมประชาสมัพนัธ ์
ส านกันายกรฐัมนตร ี

รศ.พญ.เกศรา อศัดามงคล 
ผูอ้ านวยการ 
โรงพยาบาลบางมด 

เกียรติศกัด์ิ กลัยาสิริวฒัน์ 
ประธานบรหิาร 
บรษิทั โนโวล อากรเีทรด (ประเทศไทย) จ ากดั 

ไกรสร จนัศิริ 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

โฆสิต สุวินิจจิต 
กรรมการ 
สภาหอการคา้ไทย 

จรรยา สวา่งจิตร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั พ.ี โอเวอรซ์สี ์สตลี จ ากดั (มหาชน) 

จิตรมณี สุวรรณพลู 
อดตีทีป่รกึษาดา้นพฒันาฐานภาษ ีกรมสรรพากร 
กระทรวงการคลงั 

จิระพงษ์ วินิชบุตร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) 

นายแพทยจิ์โรจ สินธวานนท ์
อดตีทีป่รกึษาระดบักระทรวง ผูท้รงคุณดา้นเวชกรรม 
กระทรวงสาธารณสขุ 

จีราวรรณ บุญเพ่ิม 
อดตีปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

จฬุารตัน์ สุธีธร 
อดตีผูช้่วยรฐัมนตรปีระจ ากระทรวงการคลงั 

ชมเดือน ศตวฒิุ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ ากดั (มหาชน) 



 

 

 

ชลลดา พรหมเดชไพบูลย ์
ประธาน 
มลูนิธชิลลดา 

ชวลิต เศรษฐเมธีกลุ 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) 

ดร.ชยัพฒัน์ สหสักลุ 
ประธานกรรมการนโยบายวจิยั 
มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

ชยัยทุธ ศรีจ านงค ์
รองประธานศาลฎกีา 

ชยัรตัน์ เบญ็จะมโน 
ผูพ้พิากษาอาวโุสในศาลฎกีา 
ศาลฎกีา 

ชูเกียรติ รตันชยัชาญ 
อดตีเลขาธกิาร 
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

โชติพฒัน์ พีชานนท ์
ประธานกรรมการบรหิาร 
อาคเนย ์กลุ่มธุรกจิประกนัและการเงนิ 

ณรงค ์ทศันนิพนัธ ์
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั ซฟีโก ้จ ากดั (มหาชน) 

ณัฐศกัด์ิ โรจนพิเชฐ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ออราเคลิ คอรป์อเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ทองอไุร ล้ิมปิติ 
ประธานกรรมการ 
บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั 

นพปฎล เดชอดุม 
รองประธาน ส านกับรหิารความยัง่ยนื ธรรมาภบิาล และ
สือ่สารองคก์รเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั 

นาถ ล่ิวเจริญ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
กลุ่มบรษิทั ซดีจี ี

นิกร จ านง 
อดตีรฐัมนตรชีว่ยว่าการกระทรวงคมนาคม 

นิพนธ ์บุญญามณี 
อดตีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2


 

 

 

นิพนธ ์วิสิษฐยุทธศาสตร ์
อดตีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

บณัฑิต พิทกัษ์สิทธ์ิ 
ประธานกรรมการ 
กลุ่มบรษิทัอซีซูุสงวนไทย 

บุญลอื ประเสริฐโสภา 
อดตีรฐัมนตรชีว่ยว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร 

ปภสัรา เตชะไพบูลย ์
ประธานกรรมการ 
บรษิทั เค.เอ.เอน็. เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั 

ประกายดาว เขมะจนัตรี 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ทรอปิคอล แลนด ์จ ากดั 

ประพนัธ ์อศัวพลงัพรหม 
กรรมการบรหิาร 
บรษิทั ไทยอคีวพิเมน้ต ์รเีสริซ์ จ ากดั 

ประภาส ชลศรานนท ์
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เวริค์พอยท ์เอน็เทอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

ประสิทธ์ิ โพธสุธน 
อดตีสมาชกิวฒุสิภาจงัหวดัสพุรรณบุร ี

ประสิทธ์ิ ศิริภากรณ์ 
อธบิดอียัการ ส านกังานนโยบายยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ  
ส านกังานอยัการสงูสดุ 

พลเรอืเอกประเสริฐ บุญทรง 
อดตีผูบ้ญัชาการทหารเรอื 

ปราณีต รอ้ยบาง 
อดตีอธบิดกีรมทรพัยากรน ้าบาดาล 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท ์
รองคณบด ีบณัฑติวทิยาลยั 
คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ปีติพงศ ์พึ่งบุญ ณ อยุธยา 
อดตีรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เผดจ็ หงษ์ฟ้า 
อดตีประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั 
(มหาชน) 



 

 

 

พงษ์ชยั เศรษฐีวรรณ 
กรรมการบรหิาร 
บรษิทั ไทยฟ้า (2511) จ ากดั 

พลฑิตย ์ภกุพิบูลย ์
หวัหน้ากองบรรณาธกิาร บา้นเมอืงออนไลน์ 
บรษิทั นวกจิ บา้นเมอืง จ ากดั 

พีระศกัด์ิ ศรีรุง่สุขจินดา 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั ศรรีุ่งสขุจนิดา กรุ๊ป จ ากดั 

เพลินจิต ตัง้พลูสกลุ 
อดตีรองประธานศาลฎกีา 

ดร.ภากร ปีตธวชัชยั 
กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

มณฑา ประณุทนรพาล 
อดตีผูว้่าการการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

มงักร ธนสารศิลป์ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ไทยซลิเิกตเคมคิลั จ ากดั 

ศ.ดร.เมธี ครองแก้ว 
ศาสตราจารยด์า้นเศรษฐศาสตร ์
คณะพฒันาการเศรษฐกจิ  
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

ย่ิงยง นิลเสนา 
รองเลขาธกิาร กลุ่มงานบรหิารเงนิกองทุน 
กองทุนบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการ 

ย่ิงลกัษณ์ ชินวตัร 
อดตีนายกรฐัมนตร ี

พลเอกยวุนัฏ สุริยกลุ ณ อยุธยา 
อดตีผูท้รงคุณวฒุพิเิศษกองทพับก 

ลกัษณ์ วจนานวชั 
รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ดร.ลษัมณ อรรถาพิช 
เศรษฐกร ส านกังานผูแ้ทนประจ าประเทศไทย 
ธนาคารพฒันาเอเชยี 

เลิศวิโรจน์ โกวฒันะ 
อดตีปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



 

 

 

ดร.วรพล โสคติยานุรกัษ ์
สมาชกิสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ

พนัต ารวจโทวรรณพงษ์ คชรกัษ์ 
ผูอ้ านวยการ สถาบนันิตวิทิยาศาสตร ์
กระทรวงยตุธิรรม 

วรชัญา ศรีมาจนัทร ์
ผูช้่วยเลขาธกิารอาวโุส 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

วศิน วฒันวรกิจกลุ 
กรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มธุรกจิกองทุนรวม 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 

วนัดี กญุชรยาคง 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั โซล่า เพาเวอร ์จ ากดั และบรษิทั เอสพซีจี ีจ ากดั 
(มหาชน) 

วิเชียร ชวลิต 
อดตีปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษย ์

วิชยั อศัรสักร 
รองประธานกรรมการ 
หอการคา้ไทย 

วิทยา นราธศัจรรย ์
ประธาน 
บรษิทั วแีอนดพ์ ีจวิเวลเลอรร์ี ่จ ากดั 

วิบูลย ์ลีรตันขจร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
กลุ่มบรษิทั เซริช์ 

วิภาดา ภารดีวิสทุธ์ิ ธรรมาวรานุคปุต ์
ประธาน 
กลุ่มบรษิทับลรูเิวอรค์อรป์อเรชัน่ และบรษิทัในเครอื 

วิมล คิดชอบ 
เอกอคัรราชทตู ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ 
กระทรวงการต่างประเทศ 

วีระ เรอืงสุขศรีวงศ ์
อดตีอธบิดกีรมทางหลวง 

วีระวงค ์จิตตมิ์ตรภาพ 
ประธาน 
บรษิทั วรีะวงค,์ ชนิวฒัน์ และเพยีงพนอ จ ากดั 

พลต ารวจเอกวฒิุ ลิปตพลัลภ 
อดตีรองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาต ิ
ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ



 

 

 

วฒิุพงศ ์วิบูลยว์งศ ์
อดตีรองอยัการสงูสดุ 
ส านกังานอยัการสงูสดุ 

ศศิธร พงศธร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

ศิริธญัญ ์ไพโรจน์บริบูรณ์ 
อดตีผูอ้ านวยการ องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก 
(องคก์ารมหาชน) 

ศิริพงษ์ อุ่นทรพนัธุ ์
ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั แอด็วานซ ์อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) 

ศิวะ แสงมณี 
อดตีอธบิดกีรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

รศ.นพ.ศภุชยั ถนอมทรพัย ์
หวัหน้าศนูยโ์รคหวัใจ 
ภาควชิาอายุรศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิด ี

ดร.สดศรี สตัยธรรม 
อดตีกรรมการการเลอืกตัง้ 
ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

สดาวธุ เตชะอบุล 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

สมเกียรติ ศรมณี 
กรรมการบรหิาร 
บรษิทั ว.ีอาร.์เอม็. วอยซพ์ลสั จ ากดั 

สมชาย ด ารงสุนทรชยั 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั โอเรยีนทอล แมเนจเมนท ์จ ากดั 

สรศกัด์ิ ทนัตสุวรรณ 
อดตีรองเลขาธกิาร 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบ
ธุรกจิประกนัภยั 

ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทัเงนิทุน กรุงเทพธนาทร จ ากดั (มหาชน) 

สุชาติ เจียรานุสสติ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
Real Estate Capital Asia Partner 

สุชาย สทุศัน์ธรรมกลุ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 



 

 

 

ดร.สุปราณี เกียรติคงย่ิง 
เลขานุการ ส านกังานวชิาการ 
ส านกังานอยัการสงูสดุ 

สุพตัรา จิราธิวฒัน์ 
รองประธานอาวโุส-ฝ่ายองคก์รสมัพนัธแ์ละภาพลกัษณ์ 
โรงแรมและรสีอรท์ในเครอืเซน็ทารา 

สุเมธ มณีวฒันา 
อดตีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั 

แสงชยั โชติช่วงชชัวาล 
รองประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) 

เสาวนีย ์จิระวฒิุกลุ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั โมเดไทย จ ากดั 

หิรญัญา สุจินัย 
อดตีเลขาธกิาร 
ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน 

อรนุช อภิศกัด์ิศิริกลุ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มทสิโก ้
บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

อรรถสิทธ์ิ ด ารงรตัน์ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั ก าแพงเพชรววิฒัน์ก่อสรา้ง จ ากดั 

อาทิตย ์นันทวิทยา 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และรองประธาน
กรรมการบรหิาร 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

อารีรตัน์ เลาหพล 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั ไอเดยีลี ่จ ากดั 

ดร.เอกพร รกัความสุข 
อดตีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

โอกาส เตพละกลุ 
อดตีประธานสภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

 


